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 چکیده 
درگذشته از روش های فیزیکی همچون شانه زدن، برداشتن شپپش از ببپ ی مپو و تراشپیدن مپو بپرای       : مقدمه
مبارزه و کنترل شپش استفاده می شد. ولی امروزه روش های تلفیقی فیزیکی و شیمیایی برای  علیه شپش سر مبارزه

ن مطالعه به منظور ارزشیابی اثرات درمانی حشره کش تمفوس در آلودگی شپش سر در مقایسه با گاما ایکاربرد دارد. 
 ، انجام شده است .آلودگی شپش سر کاربرد وسیع دارد که هم اکنون در درمان (GBHC)بنزن هگزاکلرید
یپ  گپروه   نفپری   25گپروه   نفر دانش آموز دختر در دو 50این مطالعه از نوع مداخله ای بوده و : مواد و روش ها

گرفتند و گروه سوم بپه تعپداد    قرارگاما بنزن تحت درمان حشره کش  دیگر گروهتمفوس و  تحت درمان حشره کش
ساعت  24نفر به عنوان شاهد هیچگونه دارویی حتی دارونما نیز دریافت نکردند. اثرات بالغ و نمف کشی پس از  176

 و هفته از مصرف دو حشره کش با یکدیگر مورد مقایسه قپرار گرفتنپد و  و تخم کُشی ) رش  کُشی( پس از ی  و د
 جمع آوری گردید.داده های مورد نظر 
نمپف و   اتدرصپد اثپر   100درصد و گاما بنزن  92تایج پژوهش حشره کش تمفوس بر طبق ن :یافته های پژوهش
بپرای   ان بپه ترتیپز زمپان تمپاس،    تخم کشی آنها ی  و دو هفته پس از درمپ  اتهمچنین اثر .ندبالغ کُشی داشته ا

درصد بود و اخت ف معنپی داری بپین دو روش درمپان وجپود      68و   80گاما بنزن  درصد و برای 80و   84تمفوس 
 (.P= 000/0) درمان این اخت ف معنی دار بودروه شاهد و دو گروه تحت پنداشت. ولی بین گ

و تخم کُشی تمفوس در مقایسه با گاما بنزن نشپان داد   عدم وجود عوارض و اثرات بالغ کُشی: نتیجه گیری نهایی
جپایگزین )آلترنپاتیو(   بپه عنپوان    GBHCکه این حشره کش می تواند با توجه به احتمال بروز مقاومت در خصوص 

 .گیرد دانش آموزان مورد استفاده قرار برایمناسبی در درمان آلودگی شپش سر معرفی و 
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 مقدمه 
مف راحل  نپپشپش سر انگل خارجی و اجباری انسان بوده و م

 (.1)ون تغذیه می کنند پر دو جنس از خپپپو بالغ ه
 در .شپپش سپر سپابقه ای ینپدین سپاله دارد     آلودگی بشر به 

های به جا مانده از مصر باسپتان توصپیه هپایی بپرای      پاپیروس
ارزه بپا  پپپ رای مبپپپ درگذشته ب .(9)د دارد مبارزه با این بندپا وجو

هپای فیزیکپی ماننپد شپانه زدن، برداشپتن       ر از روشپشپش س
. (10)حشره  از بب ی مو و یا تراشیدن استفاده می شده اسپت  

با توجه به اینکه مپواد شپپش کپش و شپانه زدن، هیچیپ  بپه       
تنهایی قادر به کنترل و دفع کامل آلودگی شپش نیستند، تلفیقی 

ها باعث از  دو روش برای مبارزه توصیه می گردد. شپش کش از
ها  های شپش نمی شوند و تعدادی از تخم بین رفتن کامل تخم
لودگی فرد آده و مجدداً سبز پپی باز شپپپس از طی دوره نهفتگ

)تخم  می شوند. ضمناً حشره کشی که بطور کامل بر روی رش 
. در ایپن حالپت   شپش( اثر داشته باشد تاکنون کشف نشده است

 می توان از شانه زدن برای کندن رش  موی سر اسپتفاده نمپود  
ها از موادی مانند یربی، گریس،  . قبل از پیدایش حشره کش(8)

 عپ وه در یپین از   ه نفت یراغ و سرکه استفاده می شده است، ب
. شده استاستفاده می  1خرد شده گیاهی به نام پای پوبخشهای 

د استفاده بر علیه شپش هپا شپامل: حنپای    سایر مواد گیاهی مور
وس پردل، روغن نارگیل، روتنون و روغن اکالیپتپپپپرو، روغن خ
 2(.10و 6)می باشد 

وم ترکیبات تیوسیانات نخستین حشره کشی بود که در جنگ د
کل به شپ  شده جهانی برای مبارزه با شپش سر در کودکان آواره

 ردهپپپپپ ور گستپپپپ د.د.ت بط س از آنپپروغن مصرف گردید. پ
ومت اصیت تخم کشی، مقاپپبه دلیل عدم خ اده گردید ولیپاستف

س از پپپ د. پپرد آن متوقف شپپاربپپو خطرات زیست محیطی ک
ه هپپپپای آلپی فسپفره ماننپد مپابتیون بپپ      زپپپپ د.د.ت از ترکی

 (.7و  6) لوسیون و شامپو استفاده گردید شکپپل
هپا   ره کشپحش ربوط بهپپ ت مپکپائل و مشپپی از مسپیک
ود پبوجپ  اثر استفاده طوبنی مدت آنها در مبارزه بپا آفپات   در که

ممکن اسپت بپه    حشرات نسبت به آنهاست که می آید، مقاومت
دلیل سپازگاری قبلپی کپه منشپات کنتیکپی دارد و یپا بپه علپت         

 . در (2)ردد پسازگاری بعدی که فاقد منشات کنتیکی است ظاهر گ

                                                 
Paipu .1 

2.Gamabanzanhexa chloride 
3. Themephus 
4.Placebo 

 
رین تی  درمانی کشور از سموم پرمتحال حاضر در سیستم بهداش
پش سر های مختلف برای مبارزه با ش و گامابنزن با فرموبسیون

در مدارس و سایر واحپدهای آموزشپی و مراکپز تجمپع انسپانی      
 رفیپپپپابی و معپا ارزشیپپپی شپپود. در ایپپن راستپپپاده مپپپپپپاستف
ت اومپپپری که بتواند در صورت بروز مقپهای دیگکش رهپپحش
شد های موجود با کش مناسبی برای شپش (آلترناتیو)ایگزین پج

 .امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید
 

 ها  مواد و روش
 330ای بپوده و در ایپن راسپتا    داخله پاین مطالعپه از نپوع مپ   

ن ز ریپزبی لودگی به شپش سر با استفاده اآآموز دختر از نظر دانش
 ه شپپش سپر  بپ  نفر آنهپا  50دستی مورد بررسی قرار گرفتند که 

فری تقسپیم  ن 25افراد آلوده به دو گروه  .)گروه مورد( آلوده بودند
 به نامهپای  شدند و هر گروه تحت درمان با ی  نوع حشره کش

اهد کپه  . از گروه شقرار گرفتند 3و تمفوس 2گاما بنزن هگزاکلراید
روه نفر آلوده به شپش سر بودنپد کپه ایپن گپ     25نفر بودند  176

العپه  تپا پایپان مط   4نه درمانی حتپی دارونمپا  بدون دریافت هر گو
 .(3)تحت نظر بودند 

یتپر و  میلپی ل  20 -50مقدار لوسیون گاما بنزن برای هر نفپر  
ر ساعت بود . مقدار امولسیون تمفوس بپرای هپ   12زمان تماس 

هپر   .(3و 1)ساعت بود  24میلی لیتر و زمان تماس  10 -20فرد 
 دارو از نظپر درصپد  سپاعت از مصپرف    24دو گروه مورد پس از 

 ته پپس . ی  و دو هفلغ کشی مورد ارزیابی قرار گرفتندنمف و با
ها  ، درصد تخم کشی )رش  کشی( آنها از مصرف حشره کش

مپ   کبپا   هس. درمان افراد آلوده در مدرمورد ارزیابی قرار گرفتند
ام ش بزم را دیپده بودنپد انجپ   بهداشتی کپه از قبپل آمپوز    کادر
های  سدرمان برای جلوگیری از آلودگی لبا. قبل از انجام گرفت

ده بر دوش و لباس آنها کشپی ه ای پپاری، بچه ها به حشره کش
 ذیپاس  کاغپ پیشم و دهان دانش آموزان با پنبه و مپ  می شد.

ز پوشانده می شد و به والدین دانپش آمپوزان بپه مقپدار مناسپ     
 امولسیون تمفوس به منظور جلپوگیری از انتقپال شپپش سپر از    

 د.پپپپ فراد و همچنین آمپوزش بهداشپت بزم داده مپی ش   سایر ا
اده درکت پر در مطالعه شپ پم سپافراد حساس به دارو و دارای زخ

اس ه دانش آموزی احسپ پپپان نیز ینانچپپنشدند و در حین درم
د کپه سپر خپود را    پپه می شپپپپت توصیپسوزش و خارش داش

در  اه هپ جهت تجزیه و تحلیپل داد د. پفوراً با کم  والدین بشوی
 .استفاده شد Zاین بررسی از آزمون آماری اخت ف نسبت و 
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 یافته های پژوهش 
لسپیون  نتایج کاربرد دو فرموبسیون؛ لوسپیون گامپابنزن و امو  

 24تمفوس به عنوان دو شپش کش مورد ارزیابی نشان داد کپه  
 وسیون پپ، لدرصد 92ساعت پس از مصرف حشره کش تمفوس 

 

 
اثر نمف و بالغ کشپی داشپته اسپت و اثپر      درصد 100گاما بنزن 

تخم کشی این دو حشره کش ی  و دو هفته پس از درمپان بپه   
ون گاما بنپزن  و لوسی درصد 80و درصد 84 ترتیز برای تمفوس

 .بوده است درصد 68و  درصد 80

 

هری دایی مناطق شهای تمفوس و گاما بنزن در دانش آموزان ابت : مقایسه درمان آلودگی شپش سر با حشره کش1جدول 

 و روستایی ایالم
 

 فراوانی بهبودی        

 نوع حشره کش و

 دانش آموزان درمان شده 

 دو هفته پس از درمان یک هفته پس از درمان ساعت بعد از درمان 24

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 80 20 84 21 92 23 25 امولسیون تمفوس

 68 17 80 20 100 25 25 لوسیون گاما بنزن

870/0=1P      820/0=2P        740/0=3P            
 

یپپی ایپ م  ری و روستانتایج مقایسه درمان آلودگی شپش سر با حشره کش تمفوس و گامابنزن در دانش آموزان ابتدایی مناطق شهپپ
دول شپماره  )ج جود نداردوهای مختلف تماس  ان آلودگی شپش سر طی زمانپپاخت ف معنی دار بین تأثیر دو دارو در درمنشپان داد که 

1). 
 

ی ها کش موزان مورد و شاهد قبل از درمان و دو هفته پس از آن با حشرهآ . میزان آلودگی به شپش سر در دانش2جدول 

 تمفوس و گاما بنزن
 

 ویژگی            

 گروه

 درصد آلودگی تعداد دانش آموزان زمان بازدید

 آلوده معاینه شده

 5/15 50 330 قبل از درمان مورد

 9/3 13 330 بعد از درمان

 2/14 25 176 قبل از درمان شاهد

 4/16 29 176 بعد از درمان
 

و دوهفته پپس از   یش از درمانپبین گروه مورد که با دو دارو درمان شده اند و گروه شاهد که هیچ دارویی استفاده نکرده اند هم ینین 
 (.2)جدول شماره  (=000/0P)پی داری وجود داردرمان اخت ف معنپد
 

 بحث و نتیجه گیری 
رای های مختلف ب سموم پرمترین و گاما بنزن با فرموبسیون

های مبارزه با شپش سر در مدارس، مراکز تجمع انسپانی و واحپد  
بهداشپپتی، درمپپانی توسپپت وزارت بهداشپپت، درمپپان و آمپپوزش 

 پزشکی توصیه و تجویز شده است.
 

 
زه بپا  وجه به کاربرد گسترده این دو حشره کش برای مبپار با ت

ه بشپش سر احتمال بروز مقاومت در طوبنی مدت امری بدیهی 
ه ره کش دیگپری کپ  نظر می رسد، لذا در ارزشیابی و معرفی حش

جپود  های مو آلترناتیو( مناسبی برای شپش کشبتواند جایگزین )
 روری و اجتناب ناپذیر می باشد.پپری ضپپد امپباش
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ن لوسیو در این مطالعه برای درمان موارد آلوده به شپش سر از
 گاما بنزن و تمفوس استفاده شده است.

و  اد نمفسیون گاما بنزن هگزاکلراید نشان دونتایج درمان با ل
 100ساعت اول پس از درمان  24بالغ کشی این حشره کش در 

  کشپی( آن یپ  و دو هفتپه    درت تخم کشی )رشپ پدرصد و ق
ه درصد بپوده اسپت. در مقایسپ    68و 80پس از درمان به ترتیز 
درصپد   92ساعت اول پپس از درمپان    24امولسیون تمفوس در 

س پن ی  و دو هفته اثر تخم کشی آ نمف و بالغ کشی داشته و
 .درصد بوده است 80و 84ن به ترتیز از درما

ن بالغ آن دارد که بینتایج حاصل از دو روش درمان حکایت از 
ر کشی لوسیون گاما بنزن و امولسیون تمفپوس تفپاوت معنپی دا   

بالغ  ثیر برأت از نظرو حشره کش د( و این =87/0Pوجود ندارد )
ا سپبز مپی شپوند.    شپش سر بهبودی مطمئن و قابپل قبپولی ر  

رش  کشی( این دو حشره کش ی  هفته مقایسپه تخم کشی )
ر نی دافته پس از درمان تفاوت معپس از درمان، و سرانجام دو ه

آن بپپه ترتیپپز  P-Valueآمپپاری بپپا یکپپدیگر نداشپپتند کپپه  
(820/0P=( و )740/0P=بودند یعنی اثر رش  کشی این دو ) 

 حشره کش نیز تقریباً یکسان بوده است. 
در اسپ م آبپاد غپرب کپه در      1375ی عیوضی در سال پبررس
و دو بنپپپزن  ما وبسیون لوسیون گاپرمپپوص ارزشیابی فپپپخص
ورت گرفتپپه بپپود پپپپرمترین صپپپپر از پپوبسیون دیگپپپپپپپفرم
 24لوسپیون گامپا بنپزن     غ کشپی پزان بالپ پپان داد که میپپپنش

یپ  و دو هفتپه پپس از     ،درصپد  100ن ساعت اول پس از درما
درصد اثر رشپ  کشپی داشپته     69درصد و  90درمان به ترتیز 

ش  کشی تمفپوس  . در خصوص اثرات نابالغ کشی و ر(3است )
ی هپا  منبع قابل دسترسی وجود نداشت و صرفاً از فرموبسپیون 

 . مقایسپه (1)مختلف آن به عنوان شپش کش استفاده شده است 
ا بارزه در اس م آباد با بررسی ای م در خصوص مب ینتایج عیوض

 شپش سر با لوسیون گاما بنزن یه از نظپر بپالغ کشپی و رشپ     
 دارد. بت نزدی  وجودامطابقت و قر

گپروه  ش )پره کپ پی دو حشپ پپپ ع وه مقایسه اثپرات درمان ه ب
چ گونه درمپانی دریافپت ننمپوده انپد     ی( با گروه شاهد که همورد

نشان داد که این دو حشره کش کپاهش یشپمگیری در میپزان    
. در حالی که در س از دو هفته از درمان داشته استآلودگی سر پ

  .افپزایش یافتپه بپود    پس از این مدت گروه شاهد میزان آلودگی
 ف معنی داری بین مپورد و  په اختپنشان داد ک Zمون آماری زآ

 (.=000/0Pشاهد پس از دو هفته درمان وجود دارد)
ما نتایج بررسی مشخص نمود که سم تمفوس در مقایسه با گا
و  بنزن هگزاکلراید دارای قدرت بالغ کشی و تخم کشی مناسپز 

 LD50عپ وه  ه . بپ ر می باشدولی در مبارزه با شپش سقابل قب
ا بپ این سم نسبت به سایر سمومی که در حال حاضپر در مبپارزه   

( mg/kg 8600-800شپش سر کاربرد دارنپد از همپه بزرگتپر )   
قیه بان سمیت کمتری نسبت به اشد. به عبارت دیگر از میزمی ب

. همچنپپین در ایپپن بررسپپی  (5و 1،4)سپپموم برخپپوردار اسپپت  
 سوزش ، خارش و التهاب پوسپت در  هیچگونه عوارضی از جمله

ده با غلظت مورد اسپتفا افراد تحت درمان با حشره کش تمفوس 
 د.یمشاهده و گزارش نگرد

ی و در نتیجه با توجه به تأثیر نمف و بالغ کشی ، رشپ  کشپ  
نپد  سالم بودن حشره کش ارگانوفسفره تمفوس ، این سم می توا

ی تیو( مناسپب وثر جایگزین )آلترنپا پپپبه عنوان ی  شپش کش م
شنهاد ا پیپزاکلراید باشد. در این راستپبرای لوسیون گاما بنزن هگ

 وا پپپپ ه وری مبپارزه بپا بیمپاری   پپپای کشپردد کمیته هپمی گ
مپپپپدارس وزارت بهپپپداشت، درمپپان و آمپپپپوزش  ت پپپپبهداش
 اشپکالی از نظپر   هپپپپ ارشناسی ینانچپپپک ی طی بررسیپپزشک

ر پپپال حاضپپپپکش که در ح بروز مقاومت نسبت به این حشره
 یدهسپ انواده کولیپپپ ش پشه هپای خ پپپ  بروکپوان یپپپبه عن
در  وجپود نداشپته باشپد    ،س ( استفاده می گپردد پآنوفل و کولک)

 .ر دهدمورد تأیید و تجویز قرا مبارزه و کنترل آلودگی شپش سر
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